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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, 

DE ONZE DE JUNHO DE DOIS MIL E QUINZE ------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Aos onze dias do mês de junho de dois mil e quinze, na sede da Freguesia de Abela, 

compareceram o Senhor Álvaro dos Santos Beijinha, Presidente da Câmara Municipal, Maria 

Margarida da Costa Rosa Cardoso dos Santos, Vice-Presidente, Daniela Filipa Cópio Martins, 

Francisco Maria Carrajola de Sousa e Albano Joaquim Mestre Pereira, Vereadores, a fim de se 

efetuar a reunião ordinária da Câmara Municipal. ------------------------------------------------------   

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Verificaram-se as ausências dos Senhores Vereadores Norberto Barradas e Paulo Gamito. -----  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Como se achavam em número legal para se constituírem em reunião de Câmara, foi a mesma 

declarada aberta, pelo Senhor Presidente, às onze horas. ----------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----------------------------------JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS --------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificadas as ausências dos Senhores 

Vereadores Norberto Barradas e Paulo Gamito. --------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES: --------------------------------------  

ENTIDADE: EP-ESTRADAS DE PORTUGAL, S.A ----------------------------------------------  

ASSUNTO: Trabalhos de reabilitação dos pavimentos no Nó entre a antiga EN 261-3 e o 

IP 8 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência -------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Presidente -----------------------------------------------------------------  

TOMAR CONHECIMENTO do teor do ofício nº DSC/2015/300 no qual dá conhecimento à 

Câmara Municipal de Santiago do Cacém que apesar de não conseguir prever calendário para 

início das obras no lanço do IP8 entre Relvas Verdes e Roncão, estas deverão estar concluídas 

em 2016. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM  -----------------------  

ASSUNTO: Segunda Revisão ao Orçamento da Receita de Dois Mil e Quinze --------------  

LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo número zero e seis da Divisão de Administração Geral e 

Financeira. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Presidente. -----------------------------------------------------------------  

PROPOSTA: Um – Aprovar a Segunda Revisão ao Orçamento da Receita de Dois Mil e 

Quinze.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dois – Submeter a Segunda Revisão ao Orçamento da Receita de Dois Mil e Quinze à 

Assembleia Municipal.--------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Um – De acordo com o ponto 8.3.1 do POCAL – Plano Oficial de 

Contabilidade das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº. 54-A/99 de 22 de 

fevereiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dois – Conforme disposto na alínea a) do nº. 1 do artigo 25º. da Lei  nº. 75/2013 de 12 de 

setembro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  

FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 

Vereadores Margarida Santos e Albano Pereira, eleitos da CDU, e do Senhor Vereador 

Francisco de Sousa, eleito do PS. -------------------------------------------------------------------------  

Uma abstenção da Senhora Vereadora Daniela Martins, eleita do PS.  ------------------------------  
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  

ASSUNTO: Protocolo de colaboração entre a Direção Regional de Cultura do Alentejo, 

Município de Santiago do Cacém e a União de Freguesias de Santiago do Cacém, Santa 

Cruz e São Bartolomeu da Serra para a Gestão e Valorização do Sitio Arqueológico de 

Miróbriga   ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência -------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Presidente -----------------------------------------------------------------  

PROPOSTA: Aprovar a minuta do Protocolo para a Gestão e Valorização do Sitio 

Arqueológico de Miróbriga. --------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De Facto: Considerando o interesse no aprofundamento da colaboração 

entre o Secretário de Estado da Cultura, através da Direção Regional de Cultura do Alentejo, o 

Município de Santiago do Cacém e a União de Freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz 

e São Bartolomeu da Serra no domínio da salvaguarda, reabilitação e valorização do 

património cultural; -----------------------------------------------------------------------------------------  

De Direito: Um - É competência do Município de Santiago do Cacém assegurar com outras 

entidades públicas, o levantamento, classificação, administração, manutenção recuperação e 

divulgação, do património cultural e urbanístico do município, nos termos da alínea t) do nº 1 

do artigo 33º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 

de setembro; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dois – É competência do Município de Santiago do Cacém colaborar no apoio a programas e 

projetos de interesse municipal, em parceria com outras entidades da administração central, 

nos termos da alínea r) do nº 1 do artigo 33º do citado regime. ---------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  

FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM. -----------------------  

ASSUNTO: Aprovação da Revisão do Plano Diretor Municipal de Santiago do Cacém.  -  

LOCALIZAÇÃO: Município de Santiago do Cacém. ------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 19.1.1 F/2007 e Inf. 123/DSCT/2015 da Divisão de 

Sustentabilidade e Competitividade do Território. -----------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Presidente  -----------------------------------------------------------------  

PROPOSTA: 1 - Deliberar sobre a versão final do procedimento de revisão do PDM de 

Santiago do Cacém (PDMSC. -----------------------------------------------------------------------------  

2 - Submeter à aprovação da Assembleia Municipal a revisão do PDMSC.  -----------------------  

3 - Solicitar à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDRA) 

o início do procedimento de ratificação parcial do PDMSC, para apreciação do Governo e 

respetiva resolução em Conselho de Ministros.  --------------------------------------------------------  

4 - Após ratificação ministerial remeter o novo PDMSC para publicação em Diário da 

República, 2.ª série e depósito na Direção Geral do Território (DGT), bem como publicitação 

em órgãos da comunicação social. ------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: DE FACTO 1-Em 08/02/2007 foi aprovada em reunião de câmara a 

abertura do procedimento de Revisão do Plano Diretor Municipal de Santiago do Cacém 

(PDMSC), publicado em Diário da República, 2.ª série, aviso n.º 6104-DJ/2007, de 30 de 

março. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2 - No mesmo aviso foi fixado o prazo de participação pública, para recolha de observações 

ou sugestões sobre quaisquer questões que pudessem vir a ser consideradas no âmbito do 

respetivo procedimento de revisão. -----------------------------------------------------------------------  
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3 - O procedimento foi sujeito a quatro reuniões plenárias da comissão de acompanhamento 

(CA) sendo a última realizada em 04/03/2015, na qual foi emitido Parecer Final. ----------------  

4 - Com exceção da Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR), todas 

as entidades emitiram pareceres favoráveis ou favoráveis condicionados (cfr. fundamentação 

explanada no parecer final de CA). -----------------------------------------------------------------------  

5 - A DGADR defende, em síntese, que as áreas beneficiadas por Aproveitamentos 

Hidroagrícolas (AH), e respetivas infraestruturas, constituem uma condicionante ao uso e 

transformação do solo, estando sujeitas a regime jurídico próprio, razão pela qual se impõe 

representá-las, na sua totalidade, na Planta de Condicionantes do PDM. ---------------------------  

6 - Entende a Câmara Municipal de Santiago do Cacém (CMSC) que a posição da DGADR 

não é aceitável, porquanto, a área objeto de discórdia (perímetro da Mimosa) já está 

cartografada como solo urbano desde 1993, data em que foi aprovado e ratificado, em 

Conselho de Ministros, o PDM (1ª geração) objeto da presente revisão.  ---------------------------  

7 - A CMSC considera, assim,  que a classificação das áreas como AH não é compatível com 

a classificação do solo como urbano, para além de que nas áreas em questão, em 1993,  já 

existiam loteamentos e edificações licenciadas, conforme se demonstrou através de fotografias 

aéreas e comprovativos de licenciamento, remetidos à DGADR.  -----------------------------------  

8 - Na impossibilidade de chegar a um entendimento, e conforme indicação da CCDRA, a 

CMSC poderá recorrer à figura da ratificação parcial do Plano, ao abrigo do artigo 80.º do 

Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), com vista à definição dum 

limite dos AH, excluindo as áreas urbanas consolidadas já previstas no PDM de 1993.  ---------  

9 - A ratificação deve ser solicitar à CCDRA, ocorrerá nos termos do artigo 80.º do RJIGT, 

após aprovação da versão final do PDMSC em Assembleia Municipal.  ---------------------------  

10 – A CCDRA dá início ao procedimento de ratificação parcial do Plano através da emissão 

de parecer e remessa para apreciação do Governo, cuja decisão é formalizada mediante 

Resolução de Conselho de Ministros.  --------------------------------------------------------------------  

11 – A CMSC tornou público, através do Aviso n.º 3830/2015, publicado no Diário da 

República, 2.ª série — N.º 70 — 10 de abril de 2015 a abertura de um período de discussão 

pública da proposta de revisão do PDMSC.  ------------------------------------------------------------  

12 - Este período decorreu entre 20 de abril e 1 de junho de 2015 e teve a duração de 30 dias 

úteis. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

13 - O objetivo principal do procedimento de discussão pública foi garantir o cumprimento do 

direito à participação dos cidadãos no planeamento do território. ------------------------------------  

14 - O período de discussão pública da proposta de Revisão do PDMSC permitiu que a 

mesma fosse consultada por todos os interessados, que fossem efetuados os devidos 

esclarecimentos por parte dos técnicos envolvidos na sua elaboração e, principalmente, que 

fossem apresentadas as respetivas reclamações, observações ou sugestões. ------------------------  

15 - Foram efetuadas duas sessões de apresentação da Proposta de Plano (uma interna e uma 

pública), nas quais foram prestados esclarecimentos sobre as dúvidas colocadas e registadas as 

sugestões de alteração, para posterior ponderação. -----------------------------------------------------  

16 - Foram ainda rececionadas diversas participações, que determinaram uma reanálise dos 

documentos produzidos e a introdução de alterações/retificações, que se encontram descritas 

no Relatório de Ponderação, conforme previsto no n.º 8 do artigo 77.º do (RJIGT). --------------  

17 - Da ponderação das sugestões e reclamações apresentadas, resultaram retificações à 

proposta de revisão do PDMSC, quer dos elementos escritos quer dos elementos gráficos, 

sempre que consideradas relevantes e justificadas, de acordo com os critérios definidos.  -------  

18 - Conforme determina o artigo 78.º do RJIGT, remeteu-se à CCDRA, o relatório de 

ponderação e os elementos do Plano que foram objeto de alteração/retificação, para parecer 

final. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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19- Face à emissão de parecer favorável pela CCDRA, a Versão Final da Proposta de Plano é 

constituída por: -----------------------------------------------------------------------------------------------  

a) Elementos fundamentais: --------------------------------------------------------------------------------  

i.Regulamento; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

ii.Planta de enquadramento regional, à escala 1: 100.000; --------------------------------------------  

iii.Planta da situação existente, à escala 1: 25.000; -----------------------------------------------------  

iv.Planta de Ordenamento, à escala 1: 25.000; ----------------------------------------------------------  

v.Planta de Ordenamento — Património arqueológico e arquitetónico, à escala 1: 25.000; ------  

vi.Planta de Ordenamento — Zonamento Acústico e Zonas de Conflito (Lden) e (Ln),à escala 

1:25.000; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

vii.Planta de Condicionantes Exceto AH, RAN, REN e RN2000, à escala 1: 25.000; ------------  

viii.Planta de Condicionantes AH, RAN, REN e RN2000, à escala 1: 25.000; --------------------  

ix.Planta de Estrutura Ecológica, à escala 1: 25.000; ---------------------------------------------------  

x.Planta de Riscos Naturais e Tecnológicos, à escala 1: 25.000; -------------------------------------  

xi.Planta da Rede Viária, à escala 1: 25.000; ------------------------------------------------------------  

xii.Planta das unidades orgânicas, à escala 1: 25.000; -------------------------------------------------  

b) Documentos de acompanhamento: --------------------------------------------------------------------  

i.Relatório de fundamentação da proposta; --------------------------------------------------------------  

ii.Relatório Ambiental; -------------------------------------------------------------------------------------  

iii.Programa de Execução e Financiamento; -------------------------------------------------------------  

iv.Estudo Acústico; ------------------------------------------------------------------------------------------  

v.Parecer Final da Comissão de Acompanhamento ----------------------------------------------------  

20 – Findo o procedimento de revisão, propõe-se que o mesmo seja remetido à Câmara 

Municipal para deliberação e subsequente aprovação em Assembleia Municipal, nos termos 

do n.º 1 do artigo 79.º do RJIGT e alínea h) do n.º 1 do artigo 25.º, alínea a) e alínea ccc) do 

n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12/09. --------------------------------------------------------  

21 - Propõe-se, ainda, que deliberado pela Câmara Municipal, o inicio ao procedimento de 

ratificação parcial do Plano pela CCDRA, a quem cabe emitir parecer e remeter para 

apreciação do Governo, cuja decisão é formalizada mediante Resolução de Conselho de 

Ministros, nos termos dos n.ºs 4 e 7 do artigo 80.º do RJIGT. ----------------------------------------  

22 - Após ratificação ministerial, proceder-se-á à sua publicação em Diário da República, 2.ª 

série, bem como à sua publicitação e depósito na DGT, nos termos do disposto nos artigos 

148.º, 149.º e 150.º do RJIGT.  ----------------------------------------------------------------------------  

DE DIREITO Nos termos dos artigos 79.º, 80.º, 148.º, 149.º e 150.º do RJIGT e alínea h) do 

n.º 1 do artigo 25.º,  alínea a) e alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12/09.   

DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  

FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ENTIDADE:MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ----------------------------------------  

ASSUNTO: Aprovação da Proposta de elaboração de Delimitação de Área de 

Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Santiago do Cacém. ------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: União de Freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu 

da Serra, Município de Santiago do Cacém.  ------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 03/2015 /DSCT/POT de 24/04/2015.  -------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Presidente  -----------------------------------------------------------------  

PROPOSTA: Aprovar a proposta de abertura do procedimento de Delimitação da Área de 

Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Santiago do Cacém, para posterior 

desenvolvimento da Operação de Reabilitação Urbana respetiva, sendo o projeto de 

delimitação elaborado pelo Município, conforme estipulado no artigo 13.º do Regime Jurídico 
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da Reabilitação Urbana (RJRU), consagrado do DL n.º 307/2009, de 23 de outubro com a 

redação dada pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto. ---------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De Facto: Considerando as novas abordagens de reabilitação, plasmadas 

no RJRU, e considerando a insuficiência, degradação ou obsolescência dos edifícios, das 

infraestruturas urbanas, dos equipamentos ou dos espaços urbanos e verdes de utilização 

coletiva, decorrente do seu próprio envelhecimento, da sobrecarga de usos ou do seu 

desajustamento aos modos de vida atuais, bem evidentes no centro histórico, mas também 

presente na área urbana consolidada limítrofe, justificam que seja delimitada uma ARU para o 

Centro Histórico e zona limítrofe e desenvolvida a respetiva estratégia de reabilitação, através 

de uma Operação de Reabilitação Urbana (ORU) aprovada em instrumento próprio ou em 

plano de pormenor de reabilitação urbana.  --------------------------------------------------------------  

De Direito: Artigo 7.º do RJRU. --------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  

FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  

ASSUNTO: Condecorações do Município – Atribuição de Chave da Cidade de Santiago 

do Cacém ao guitarrista e compositor António Chainho ------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 20/2005, da Divisão de Cultura e Desporto -------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Presidente.  ----------------------------------------------------------------  

PROPOSTA: Aprovar submeter à Assembleia Municipal a condecoração do guitarrista e 

compositor António Chainho, por ocasião das comemorações do Dia do Município, na noite 

de 24 de julho de 2015. -------------------------------------------------------------------------------------  

Resumo Biográfico. -----------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De Facto: Um – Tendo em conta o reconhecido mérito do artista 

António Dâmaso Chainho, mais conhecido por António Chainho, natural da Freguesia de São 

Francisco da Serra, Concelho de Santiago do Cacém, que este ano celebra 50 anos de carreira;  

Dois – A arte de António Chainho é reconhecida internacionalmente e engrandece a arte de 

bem tocar a guitarra portuguesa, o Fado e a Música Portuguesa, contribuindo 

indiscutivelmente para a promoção da Língua e da Cultura Portuguesa, em Portugal e no 

Mundo; --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Três – Tal reconhecimento, do homem e da sua obra, que chama a si os maiores artistas, 

confirmando que a sua missão é levar pelos quatro cantos do mundo a sonoridade da guitarra 

portuguesa foi já vastamente confirmado não só pelos portugueses, como também pelas 

diversas distinções com que foi agraciado, das quais se destacam o reconhecimento pela 

Songlines como um dos melhores 50 instrumentos da World Music, as condecorações 

atribuídas pelo Município de Santiago do Cacém em 1992, com uma Placa de Prata e, em 

2005 com uma Medalha de Honra do Município de Santiago do Cacém, assim como a 

homenagem de atribuição do seu nome ao Auditório Municipal; ------------------------------------  

Quatro – António Chainho foi ainda distinguido por dois prémios pelo seu contributo para o 

Fado e para a Cultura Portuguesa: a medalha de mérito Municipal atribuída pela Câmara 

Municipal de Lisboa no âmbito das celebrações do aniversário da proclamação do fado 

Património da Humanidade e o Prémio Prestigio dos Prémios Amália 2012. ----------------------  

De Direito: De acordo com o previsto no artigo 4º e 5º do Regulamento de Atribuição de 

Condecorações pelo Município de Santiago do Cacém. -----------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  

FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------------------------  
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ASSUNTO: Alienação do lote nº 1 da Expansão I do Parque Empresarial do Cercal e 

Aprovar a Minuta do Contrato de Promessa de Compra e Venda. -----------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Cercal do Alentejo. -----------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 03-02.02/2015 do Serviço de Aprovisionamento e Património. --  

APRESENTANTE: Senhor Presidente.  ----------------------------------------------------------------  

PROPOSTA: UM – Aprovar a alienação do lote nº 1, do Loteamento Municipal do Parque 

Empresarial do Cercal, Expansão I, inscrito na matriz sob o Artigo 3906º, descrito na 

CRCPCA – Conservatória do Registo Civil Predial Comercial e Automóvel de Santiago do 

Cacém sob a ficha n.º 1930/20080827 da freguesia do Cercal do Alentejo à empresa 

MESSIAS CARLOS MORENO – CORTIÇAS Lda., para exercer a atividade de 

Armazenagem e Comercialização de Cortiça, – CAE 46213, pelo valor de 86.308,18 € 

(oitenta e seis mil trezentos e oito euros e dezoito cêntimos). ----------------------------------------  

DOIS – Aprovar a Minuta do Contrato Promessa de Compra e Venda, o qual deverá ser 

assinado no prazo de 15 dias após a notificação para o efeito. ----------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM – De acordo com a alínea g) do nº 1 do Artigo 33º do Regime 

Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de setembro. ------------------  

DOIS - De acordo com o Regulamento Municipal de Gestão dos Parques Empresariais em 

vigor no Município. -----------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  

FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ENTIDADE: ATL INTERVIR – PROJETO DA ASSOCIAÇÃO INTERVIR.COM ------  

ASSUNTO: Encerramento de ano letivo – Arraial Popular --------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Santo André --------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Inf. 33/DVQP/2015 e Proc. 62/TL/Divers. Provisória/15 ------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Presidente.  ----------------------------------------------------------------  

PROPOSTA: Apoiar o “Arraial Popular” que se irá realizar no Campo de Futebol da Escola 

Básica nº 3 de Santo André no dia 12 de junho de 2015 promovido pela Associação 

Intervir.com, através da isenção do pagamento de taxas relativas ao licenciamento de ruido e 

de recinto de diversão provisória no valor de 23,28€. --------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De Facto: A Associação Intervir.com, tem-se revelado uma Associação 

importante, considerando o fim cultural e educativo a que se destina. ------------------------------  

O evento a realizar é importante para os alunos porque assinala o final do ano letivo e também 

para os encarregados de educação porque é uma maneira de confraternização. --------------------  

De Direito: É competente para a isenção das taxas a Câmara Municipal, de acordo com o 

disposto no nº 2 do artigo 6º do Regulamento Municipal de Taxas. ---------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  

FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO LITORAL AVENTURA -------------------------------------------  

ASSUNTO: Transferência de verba  -------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Santo André --------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo número 3.3.2/4 com a Informação nº 65/2015 da Divisão de 

Cultura e Desporto -------------------------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Presidente  -----------------------------------------------------------------  

PROPOSTA: Aprovar a transferência de verba no valor de 1.000,00 € (mil euros) para a 

Associação Litoral Aventura, como apoio na organização da 10ª Edição da Limpeza das 

Praias de Santo André e Areias Brancas. -----------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1. Os apoios concedidos pelo Município aos clubes possibilitam o 

desenvolvimento das suas atividades, bem como a continuidade de uma intervenção junto da 

população do Município e na necessidade de responder ao problema ambiental causado pelo 
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uso desordenado e irresponsável da orla marítima e que visa na sua essência atingir os 

seguintes objetivos: ------------------------------------------------------------------------------------------  

-Na consciencialização da população sobre a importância de depositar o lixo nos locais 

adquados. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

-Na conservação da Natureza, assegurando o equilíbrio dos ecossistemas e proteção do 

Património Paisagístico. ------------------------------------------------------------------------------------  

-Proporcionar o envolvimento dos adolescentes do Concelho para eles próprios também se 

consciencializarem sobre a importância desta problemática. ------------------------------------------  

2. Ao abrigo da alínea u) do artº 33 da Lei 75/2013, de 12 de setembro. ----------------------------  

DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  

FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM. -----------------------  

ASSUNTO: Renovação da autorização de abertura de procedimento concursal para 

recrutamento de trabalhadores, em regime de contrato de trabalho em funções públicas 

por tempo indeterminado (1 Técnico Superior e 6 Assistentes Operacionais) ----------------  

LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Presidente -----------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: 01-02-03/TI/DGRH/SR/2014 --------------------------------------------------------  

PROPOSTA: 1. Aprovar a renovação da autorização de abertura de procedimento concursal 

para recrutamento de: ---------------------------------------------------------------------------------------  

-  Um Técnico Superior (Veterinário) --------------------------------------------------------------------  

- Seis Assistentes Operacionais (3 Cantoneiros de Limpeza e 3 Condutores de Máquinas 

Pesadas e Veículos Especiais)  ----------------------------------------------------------------------------  

com vista à constituição de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado 

destinado também a candidatos que não possuam uma relação jurídica de emprego público por 

tempo indeterminado previamente estabelecida. --------------------------------------------------------  

2. Submeter a proposta a autorização da Assembleia Municipal. ------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De Facto: A Assembleia Municipal na sessão ordinária de 19 de 

dezembro de 2014, sob proposta da Câmara Municipal, aprovada em reunião de 04 de 

dezembro de 2014, deliberou autorizar a abertura de procedimento concursal para 

recrutamento de 1 técnico superior (veterinário) e 6 assistentes operacionais (3 cantoneiros de 

limpeza e 3 condutores de máquinas pesadas e veículos especiais) em regime de contrato de 

trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, destinado também a candidatos que 

não possuam uma relação jurídica de emprego público previamente estabelecida. ----------------  

O n.º 3 do artigo 64.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, dispõe que a homologação da 

lista de classificação final deve ocorrer no prazo de seis meses a contar da data da deliberação 

da autorização, sem prejuízo da respetiva renovação, desde que devidamente justificada. -------  

A obrigatoriedade de aplicação dos métodos de seleção avaliação curricular/prova de 

conhecimentos e entrevista de avaliação de competências/avaliação psicológica e a adoção do 

método facultativo ou complementar entrevista profissional de seleção. ---------------------------  

A necessidade de audiência dos interessados nos termos do Código do Procedimento 

Administrativo quer na fase de admissão/exclusão de candidaturas, quer nas exclusões dos 

procedimentos ocorridas na sequência da aplicação de cada um dos métodos de seleção. -------  

A manifesta impossibilidade de proceder à homologação das listas de classificação final no 

prazo de seis após a referida deliberação da Assembleia Municipal, uma vez que os 

procedimentos concursais se encontram na fase de aplicação do método de seleção avaliação 

psicológica. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

De Direito: De acordo com o n.º 3 do artigo 64.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro. ---  

DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
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FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  

ASSUNTO: Bolsas de Estudo 2014/2015 – Aprovação das listas definitivas das Primeiras 

Candidaturas ------------------------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Sr.23.1.2. Bolsas de Estudo da Divisão de Valorização e Qualificação das 

Pessoas/2015 – Informação nº 69/DVQP/2015 de 3 de junho. ---------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Presidente -----------------------------------------------------------------  

PROPOSTA: UM- Aprovar as Listas Definitivas das Primeiras Candidaturas a Bolsas de 

Estudo para o ano letivo 2014/2015, num total de 18 bolsas de estudo no valor mensal de 

130,00 € (cento e trinta euros) cada para o período de outubro de 2014 a julho de 2015, a que 

corresponde o valor total a cabimentar de 23.400,00 € (vinte e três mil e quatrocentos euros), 

devendo as bolsas ser liquidadas mensalmente e a/s primeira/s mensalidade/s paga/s até ao 

último dia do mês seguinte ao da afixação das listas definitivas. -------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM - Artigos 1º, 4º, 6º, 11º, alíneas b), d) e e) do artigo 15º e 17º do 

Regulamento Municipal para Atribuição de Bolsas de Estudo para o Ensino Superior. ----------  

DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  

FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  

ASSUNTO: Assuntos resolvidos no uso da competência delegada ------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo número 9/DSCT/SAL, de dois mil e quinze, da Secção de 

Administração Urbanística. --------------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos. -----------------------------------------  

TOMAR CONHECIMENTO da Informação de acordo com o despacho da Senhora 

Vereadora da Gestão Urbanística de 08-05-2014.  ------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ENTIDADE: AIRES MANUEL GUERREIRO MENDONÇA ----------------------------------  

ASSUNTO: Transmissão do Direito de Superfície do Lote 315 do Loteamento Municipal 

da Zona de Expansão de Alvalade. ---------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Alvalade. -----------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 159/2000 da Secção de Aprovisionamento e Património. ---------  

APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos. -----------------------------------------  

PROPOSTA: UM – Autorizar o Senhor Aires Manuel Guerreiro Mendonça a transmitir o 

direito de superfície que incide sobre o lote n.º 315, com a área de 259,50 m2, sito na Zona de 

Expansão em Alvalade, descrito na Conservatória do Registo Predial de Santiago do Cacém, 

sob o nº 00422/081188, inscrito na matriz predial sob o artigo 1463º, da Freguesia de 

Alvalade, para os seus filhos, Pedro Aires Martins Mendonça e Rita Alexandra Martins 

Mendonça. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

DOIS - Devem os requerentes apresentar no prazo de 30 dias após a celebração da respetiva 

escritura, cópia da mesma, na Secção de Aprovisionamento e Património. -------------------------  

FUNDAMENTOS: a) – Conforme condições de constituição do direito de superfície;  --------  

b) - De acordo com o solicitado pelos superficiários, em 13 de maio do corrente ano;  ----------  

c) - Nos termos da alínea g) do nº 1 do Artigo 33º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 

aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de setembro. ---------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  

FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 

SANTO ANDRÉ --------------------------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Transferência de verba relativa ao pagamento de seguros de viaturas --------  

LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André ---------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo número zero cinco, zero quatro, zero dois de dois mil e quinze do 

Serviço Municipal de Proteção Civil ---------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Vereador Albano Pereira ------------------------------------------------  

PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor total de 2.858,98€ (dois mil 

oitocentos e cinquenta e oito euros e noventa e oito cêntimos) referente do custo de seguros de 

viaturas da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Santo André. ----------------  

FUNDAMENTOS: UM – Por ser prática da Câmara Municipal apoiar as Associações de 

Bombeiros, nomeadamente, através de apoios financeiros para pagamento de seguros; ----------  

Dois – Ao abrigo da alínea o) do nº 1 do artº 33 do regime jurídico das autarquias locais 

aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. ------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  

FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Durante a reunião o respetivo Secretário elaborou a presente minuta de cada uma das 

deliberações constantes acima, a qual reproduz fielmente o seu texto, tendo a minuta sido lida 

em voz alta e imediatamente a seguir aprovada por unanimidade nos termos e para os efeitos 

do artigo 57º, nºs 3 e 4 do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro, sendo de seguida assinada por mim, José Pereira dos Reis 

Vilhena Gonçalves, Diretor do Departamento de Administração e Finanças e pelo Senhor 

Presidente da Câmara. -------------------------------------------------------------------------------  ------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

E não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Senhor Presidente, declarada encerrada a 

reunião pelas onze horas e cinquenta minutos.----------------------------------------------------------

----------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

__________________________________________ 

 

O Secretário da Reunião 

 

__________________________________________ 


